
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 
หนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมญัประจ ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังที ่49 

*************************************** 

 

   วนัท่ี  18 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 49 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. แบบการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม (ตอ้งน ามาในวนัประชุม) 
 2. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 48 ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 
 3. รายงานประจ าปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM ซ่ึงประกอบดว้ยรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั 

และงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 4. ขอ้มูลประวติัของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ และไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 5. รายนามผูส้อบบญัชี รายละเอียดค่าสอบบญัชี และรายช่ือบริษทัยอ่ยท่ีใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกนั 

 6. ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการอิสระท่ีผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะ และคุณสมบติักรรมการอิสระ 

 7. ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 

 8. ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 

 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 

 11. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 

 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดม้ีมติให้เรียกประชุมสามญัประจ าปี  
ผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 49 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษำยน 2559 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 
30 เลขท่ี 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ 
ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั
ตั้งแต่วนัท่ี 22 กนัยายน  2558 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม 
และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ดงันั้น บริษทัจึงไดก้ าหนดระเบียบวาระการประชุม
เพ่ือพิจารณาดงัน้ี 

 

1. พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังที ่48 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่24 เมษำยน 2558 

 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 48 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 ซ่ึงบริษทัไดส่้งส าเนา
รายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั และกระทรวง
พาณิชย ์ตามท่ีกฎหมายก าหนดรวมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ รายละเอียดปรากฏ
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 2 

 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 48 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
ล าดบัท่ี 2 

 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ ใหถื้อคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติท่ีประชุม 

 



หนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมญัประจ ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังที ่49 
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)    หนา้ 2 จาก 7 
 

 

2. รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2558 และพจิำรณำอนุมตั ิงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  และก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 และอนุมติังบแสดง
ฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไดผ้่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษทัแลว้ ซ่ึงสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

   
รำยกำร ปี 2558 ปี 2557 

•  สินทรัพยร์วม (บาท) 3,341,593,694 3,355,649,420 
•  หน้ีสินรวม (บาท) 1,763,557,120 1,777,665,281 
•  ส่วนของผูถื้อหุน้รวม (บาท) 1,578,036,574 1,577,984,139 
•  รายไดร้วม (บาท) 3,394,557,843      3,548,930,107  
• ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)   143,152,555  241,429,977 
•  ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.53 0.89 
•  อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 4.22 6.80 
•  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ (ร้อยละ) 9.07 16.04 
•  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) 4.30 7.30 
•  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.12 1.13 
•  มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท/หุน้) 5.84 5.84 

 

รายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปีท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 3 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการเห็นว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรรับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 และ
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั งบแสดงฐานะทางการเงิน และ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบและรับรอง
จากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ 

 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ ใหถื้อคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติท่ีประชุม 

 

3. พจิำรณำอนุมตัจิดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 2558 และกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ส ำหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ก าหนดใหจ่้ายเงินปันผล ในอตัราไม่เกินร้อยละ 60 ของ
ก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส ารองตามกฎหมายและส ารองอ่ืนๆ ใน
แต่ละปี ทั้ งน้ีการจ่ายเงินปันผลจะข้ึนอยู่กบัสภาวะเศรษฐกิจ ก าไรจากการด าเนินงาน แผนการ
ลงทุนต่างๆ ในอนาคต เม่ือคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแลว้
จะตอ้งน าเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัท ประจ าปี 2558 บริษัทมีก าไรสุทธิ   
143,152,555  บาท บริษทัจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีส าหรับรอบปีบัญชี 2558 ให้กับ 
ผูถื้อหุ้นในอตัรา 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.58 ของก าไรสุทธิซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบาย
การจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไวข้องบริษทั โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา 
ดงัน้ี 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบส าหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
ตั้งแต่ปี 2556 – 2558 

 

รำยกำร ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ลา้นบาท) 143.2 241.4  320.6 
จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 270 270  270 
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้)   0.30 0.53  0.45 
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 81.0 143.1  121.5 
อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 56.58 59.27  37.90 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการ
จดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานของปี 2558 โดยบริษทัตั้งส ารองตามกฎหมายครบแลว้ จึงไม่ตอ้ง
ตั้งส ารองเพ่ิมในปีน้ี และให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นส าหรับปี 2558 ในอตัรา 0.30 บาทต่อหุ้น 
จ านวน 270 ลา้นหุ้น เป็นเงิน 81,000,000 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการ ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการ
รับเงินปันผลวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 ทั้งน้ี
การอนุมติัจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 49 ของ
บริษทั 

 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ ใหถื้อคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติท่ีประชุม 

 

4. พจิำรณำและอนุมตักิำรเลอืกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เน่ืองจากขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 14 ก าหนดให้กรรมการตอ้งออกตามวาระในการประชุมใหญ่

สามญัประจ าปีทุกคร้ัง เป็นจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด และมีสิทธิไดรั้บเลือก
ให้กลบัมาด ารงต าแหน่งกรรมการไดอี้ก ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพ่ือ
แทนท่ีวา่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ส าหรับปี 2559 น้ี มีกรรมการบริษทั ท่ีตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระ โดยออกจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัอตัราหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
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1. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและ 
  พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ  
2. นายลกัษณะนอ้ย พึ่งรัศมี กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,   
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายวชิยั กลุสมภพ กรรมการ 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงไดพิ้จารณาถึงประโยชน์สูงสุดของธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ตามองค์ประกอบของ
กรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดเ้สนอใหเ้ลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 
คน ท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง เน่ืองจาก
ตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง กรรมการทั้ง 3 คน ไดด้ ารงคุณสมบติัการเป็นกรรมการไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและมีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบ 
ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความโปร่งใส กอปรกบัไดอุ้ทิศเวลา ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อันน ามาซ่ึงประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมี
รายละเอียดประวติัของทั้ง 3 คน ในรายงานประจ าปีและเอกสารแนบท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 4 

 

อน่ึง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รับการพิจารณา
ตามกระบวนการสรรหาของบริษทัเป็นการล่วงหนา้ นบัตั้งแต่วนัท่ี 22 กนัยายน 2558 จนถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 โดยเผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบข่าวตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์อง
บริษทั ซ่ึงเม่ือครบก าหนดเวลา ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเขา้สู่การพิจารณา 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี พิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ควรแต่งตั้งนายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง นายลกัษณะนอ้ย พึ่งรัศมี และนายวชิยั กุลสมภพ ซ่ึง
ได้ผ่านการพิจารณาและการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ ให้
กรรมการท่ีลาออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากบุคคล
ดงักล่าว เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ อนัจะเป็นประโยชน์และช่วยสนบัสนุนให้ธุรกิจของบริษทั
ประสพความส าเร็จ 

 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนลงมติเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล 

 

5. พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2559 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535   มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน
ใดให้แก่กรรมการเวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัของ
บริษทัมิไดก้ าหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 
 ส าหรับปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณา โดยยึดถือแนวปฏิบติั

เดิม คือ พิจารณาให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผล
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ประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกบั
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยใชข้อ้มูลประกอบจาก  “รายงานค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557” ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบแลว้เห็นว่าค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทัมีมูลค่าต ่ากว่าค่าตอบแทนเฉล่ียของคณะกรรมการในบริษทัจดทะเบียน
อ่ืน ทั้งน้ีบริษทัมิไดป้รับปรุงเงินค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผ่านมา โดยปรับปรุงคร้ังสุดทา้ยใน
การประชุมผูถื้อหุ้นปี 2557 ดงันั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอเสนอ
อตัราเงินค่าตอบแทนใหม่ใหแ้ก่กรรมการเป็นดงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 (ปีท่ีเสนอ) เพ่ิมข้ึน % 
ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษทั ปีละ 453,000.- บาท ปรับเป็นปีละ    467,000.-   บาท 3.1 % 
ค่าตอบแทนกรรมการ ต่อ 1 ท่าน ปีละ 283,000.- บาท ปรับเป็นปีละ    292,000.-   บาท 3.2 % 
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละ 170,000.- บาท ปรับเป็นปีละ    176,000.-   บาท 3.5 % 
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ต่อ 1 ท่าน ปีละ 136,000.- บาท ปรับเป็นปีละ    141,000.-   บาท 3.7 % 
ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

- น าเสนอปีละ       50,000.-   บาท - 

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

- น าเสนอปีละ       30,000.-   บาท - 

 

 ทั้งน้ีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั จะไม่ไดรั้บเงินค่าตอบแทนดงักล่าว 
 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 (ปีท่ีเสนอ) เพ่ิมข้ึน % 
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร - น าเสนอปีละ      240,000.-   บาท - 

 
 ทั้งน้ีกรรมการบริหารท่ีเป็นกรรมการบริษทั หรือเป็นผูบ้ริหารของบริษทั จะไม่ไดรั้บเงินค่าตอบแทนดงักล่าว 

  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่ออนุมติัก าหนดค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ส าหรับปี 2559 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาและเสนอดงักล่าวขา้งตน้   

 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติท่ี
ประชุม 

 

 

6. พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2559 

 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 35 คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลและบญัชี
ก าไรขาดทุนของบริษทัให้เสร็จก่อนน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจึงมีความจ าเป็นท่ีจะใช้
ส านกังานตรวจสอบบญัชีท่ีมีประสบการณ์ ในการจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน เพ่ือให้บริษทั
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป และตามขอ้บงัคบั ขอ้ 39 ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรือผู ้
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ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษทั ดังนั้ น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอผูถื้อหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัส าหรับปี 2559 ต่อไป ดงัน้ี 

 
1. นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 
 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั  ปี 2557 – ปี 2558) 
2. นางสาวพรรณทิพย ์กลุสนัติธ ารงค ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4208 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
3. นางสาวสุรียรั์ตน์ ทองอรุณแสง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4409 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
4. นายศกัดา เกาทณัฑท์อง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4628 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
 

โดยผูส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัได ้ และสามารถลงนามในรายงานของผูส้อบบญัชีได ้และพิจารณาค่าสอบบญัชีของบริษทั 
และบริษัทย่อยรวม ส าห รับปี  2559 และค่ าตอบแทนการสอบทานงบการ เ งินรายไตร 
มาสของบริษัท และบริษัทย่อยรวม 3 ไตรมาส รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 2,670,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมจาก
ค่าตอบแทนเดิม 90,000 บาท รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 5 

 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกและเสนอ โดย
เห็นควรใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งนางศิริเพญ็ สุขเจริญยิ่งยง ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3636  นางสาวพรรณทิพย ์กลุสนัติธ ารงค ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4208 นางสาว
สุรียรั์ตน์ ทองอรุณแสง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4409 และนายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4628 จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั ส าหรับปี 2559 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และลงนามในรายงานของผูส้อบบัญชีได้ และก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ยรวม ส าหรับรอบปี 2559 และค่าสอบทานงบ
รายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,670,000 บาท เน่ืองจากผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้
และความเช่ียวชาญเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั 
ผูบ้ริหารผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 

 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ ใหถื้อคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติท่ีประชุม 

 

7. พจิำรณำเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี) 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการเห็นว่าเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น ซ่ึงประสงค์จะให้มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการก าหนดไว ้
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)    หนา้ 7 จาก 7 
 

 

บริษทัก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 (Record Date) ใน
วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 เพื่อสิทธิในการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2559 

 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยไดแ้นบหลกัเกณฑแ์ละวธีิ

ปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน มาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ีแลว้ 

 

 บริษทัจะเปิดใหผู้ถื้อหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 น. และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งข้ึน โปรดน าแบบการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) มาแสดงต่อพนักงาน
ลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 

 

อน่ึง หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้และประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอช่ือ
ให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะ สามารถดูข้อมูลได้ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับ 6 และโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบการ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบั 1 และ 9) หรือสามารถ Download หนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ข ไดจ้าก www.singerthai.co.th และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายงับริษทัฯ ก่อนถึงวนั
ประชุมอยา่งนอ้ย 1 วนัก่อนวนัประชุม จกัขอบคุณยิง่ 

 

บริษทัไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2558 ในรูปแผ่นบนัทึกขอ้มูล (CD-ROM) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 หากผูถื้อหุ้นท่านใดมี
ความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปีในแบบรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับขอ้มูลตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบั 10 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

โดยมติของคณะกรรมการ 

 

 

 

 

     

(นายบุญยง ตนัสกลุ) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 


